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Niewskazanie osoby, 
której powierzyło się 
pojazd – z perspektywy 
prawa obwinionego 
do obrony

The Misdemeanour of a Failure 
to Indicate the Person to whom a Vehicle 
from the Perspective of the Right 
to Defence of the Accused

The provision of the Article 96 paragraph 3 of the Polish Petty Offences Code, that 
penalizes a failure to indicate, upon a demand by a relevant authority, the person 
to whom a vehicle was entrusted, has been recently analysed by the Constitutional 
Court of Poland in terms of its compliance with the constitutional right of the 
accused to defence. Although the Court stated its constitutionality, several of the 
judges expressed dissenting opinions. The given duty especially seems to infringe 
the constitutional right to passive defence, that is – to remain silent and not to 
incriminate oneself, as the owner (holder) of the vehicle is obligated under penalty 
to reveal who was driving the vehicle in a particular moment. However, when we 
assume that the owner (holder) must provide information that could incriminate 
him in anticipated criminal proceedings (or proceedings in petty offence cases) he 
should be entitled to the right of defence and, in particular, the privilege against 
self-incrimination. 
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I.
Zgodnie z art. 96 § 3 kodeksu 

wykroczeń1 (dalej: k.w.) osoba, 

 1 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Ko-

deks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1094).

która wbrew obowiązkowi nie 
wskaże na żądanie uprawnione-
go organu, komu powierzyła po-
jazd do kierowania lub używania 
w oznaczonym czasie, podlega ka-
rze grzywy. Przepis ten sankcjonu-
je przeto obowiązek nałożony na 
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właściciela lub posiadacza pojazdu mocą art. 78 ust. 4 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym2 (dalej: p.r.d.), po-
legający na wskazaniu na żądanie uprawnionego or-
ganu, komu powierzył on pojazd do kierowania lub 
używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd ten 
został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną 
osobę, czemu jednocześnie nie mógł zapobiec. 

Wskazany przepis został dodany do kodeksu wy-
kroczeń mocą ustawy z dnia 29 października 2010 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
niektórych innych ustaw3, niemniej jego celem było 
przede wszystkim uporządkowanie systemu praw-
nego. Sam projektodawca rzeczonej noweli zwrócił 
uwagę, że czyn niewskazania osoby, której powie-
rzyło się pojazd, już wcześniej zagrożony był karą 
jako wykroczenie, a to na podstawie art. 97 k.w. 
sankcjonującego „w sposób generalny” narusze-
nie przepisów prawa o ruchu drogowym4. Dopiero 

 2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

 3 Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1466, z późn. zm.

 4 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 29 października 2010 r. 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz nie-

których innych ustaw, druk sejmowy nr 3179, VI kadencja 

Sejmu, s. 30. Warto zaznaczyć, że sporne było w doktrynie, 

czy naruszenie obowiązku z art. 78 ust. 4 p.r.d. winno być 

karane na podstawie art. 97 k.w., czy też art. 65 § 2 k.w., 

ostatnio przepis ten stał się jednak przedmiotem ba-
dania Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej 
Polskiej (TK) pod kątem jego zgodności z ustawą 
zasadniczą. O ile zgodność ta była kwestionowana 
zarówno z perspektywy art. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej5 oraz wyprowadzanej stąd zasa-
dy zaufania obywatela do państwa i stanowionego 

przez nie prawa6, jak i prawa oskarżonego (obwi-
nionego) do obrony gwarantowanego art. 42 ust. 2 
Konstytucji RP7, to TK nie stwierdził tu żadnej nie-

który wprowadza odpowiedzialność za nieudzielenie, wbrew 

obowiązkowi, właściwemu organowi państwowemu lub 

instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, 

wiadomości lub dokumentów co do tożsamości innej osoby. 

Szerzej zob. R.A. Stefański, Wykroczenia drogowe. Komentarz., 

LEX 2013, komentarz do art. 96 k.w., teza 2.3.

 5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.).

 6 Postępowanie o sygn. akt P 27/13, zainicjowane pytaniem 

prawnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie o to, 

czy art. 96 § 3 k.w. jest zgodny z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 

w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Zdaniem sądu przepis 

art. 96 § 3 k.w. jawi się jako nieproporcjonalnie restrykcyjny 

dla potencjalnych sprawców, zwłaszcza gdy się go zestawi 

z art. 240 § 1 k.k., który statuuje „obowiązek denuncjacji” 

tylko w zakresie najpoważniejszych przestępstw. 

 7 Postępowanie o sygn. akt K 3/13, zainicjowane wnioskiem 

Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności art. 96 § 3 

Sam projektodawca noweli prawa o ruchu 
drogowym zwrócił uwagę, że czyn 
niewskazania osoby, której powierzyło się 
pojazd, już wcześniej zagrożony był karą 
jako wykroczenie, a to na podstawie art. 97 
k.w. sankcjonującego „w sposób generalny” 
naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym.
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zgodności8. Orzeczenia zapadły jednak większością 
głosów, a co istotne w kontekście niniejszego opra-
cowania – za niezgodnością art. 96 § 3 k.w. z prze-
pisem art. 42 ust. 2 Konstytucji RP opowiedziało się 
trzech sędziów, zgłosiwszy zdanie odrębne9. Kwe-
stia konstytucyjności art. 96 § 3 k.w. wymaga za-
tem dodatkowej analizy. Zastrzec w tym miejscu 
należy, iż rozważania TK związane były z obowiąz-
kiem wskazania osoby prowadzącej pojazd, gdy fakt 
naruszenia przepisów drogowych został utrwalony 
za pomocą urządzenia rejestrującego, tzw. fotorada-
ru. Niniejsza analiza będzie prowadzona z tej samej 
perspektywy.

k.w. w związku z art. 92 § 1, art. 92a i art. 88 k.w., w związ-

ku z art. 78 ust. 4 p.r.d., w związku z art. 41 § 1 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395, z późn. zm.; 

dalej: k.p.w.) oraz w związku z art. 183 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 

nr 89, poz. 555, z późn. zm.; dalej: k.p.k.) w zakresie, w ja-

kim – po ujawnieniu przy użyciu rejestrującego urządzenia 

technicznego przekroczenia przez niezidentyfikowanego 

kierującego pojazdem dopuszczalnej prędkości, niezastoso-

wania się przez takiego kierującego do znaku lub sygnału 

drogowego bądź prowadzenia nieoświetlonego pojazdu 

– przewidują ciążący na właścicielu lub posiadaczu tego 

pojazdu obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego 

organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używa-

nia w oznaczonym czasie, pod rygorem odpowiedzialności 

wykroczeniowej, bez możliwości uchylenia się od tego obo-

wiązku w razie powierzenia pojazdu osobie najbliższej, kiedy 

ta dopuściła się wykroczenia, po pierwsze z art. 42 ust. 2 

w związku z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 konstytucji, 

po drugie z art. 42 ust. 3 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 

konstytucji oraz, po trzecie, z art. 47 w związku z art. 18, 

art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 i art. 2 konstytu-

cji. W obu przypadkach TK nie dopatrzył się sprzeczności 

badanych przepisów z konstytucją.

 8 Zob. kolejno wyrok TK z dnia 12 marca 2014 r., P 27/13, OTK 

ZU 2014, nr 3A, poz. 30, oraz wyrok TK z dnia 30 września 

2015 r., K 3/13, OTK ZU 2015, nr 8A, poz. 125.

 9 Zdanie odrębne zgłosili sędziowie TK: W. Hermeliński, A. Wró-

bel i M. Zubik. Notabene za niezgodnością art. 96 § 3 k.w. 

m.in. z art. 2 Konstytucji RP, co było przedmiotem analizy 

we wskazanej sprawie P 27/13, także opowiedziało się trzech 

sędziów.

II.
Na wstępie zostało już zaznaczone, iż penalizo-

wane na gruncie art. 96 § 3 k.w. zachowanie polega 
na niewskazaniu, wbrew obowiązkowi wynikające-
mu z art. 78 ust. 4 p.r.d., komu powierzono pojazd 
do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. 
Czynność sprawcza w postaci niewskazania polega 
w zasadzie na odmowie udzielenia żądanych infor-
macji, przy czym w rachubę wchodzi tu zarówno 
odpowiedź negatywna, a więc że osoby tej się nie 
wskaże, jak i zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek 
informacji10. Jako że „obowiązek denuncjacji” nie 
dotyczy sytuacji, w której to pojazd został użyty 
wbrew woli i wiedzy jego właściciela bądź posiada-
cza przez nieznaną mu osobę, czemu jednocześnie 
nie mógł on zapobiec (art. 78 ust. 4 p.r.d. in fine), 
niewskazanie w tym przypadku użytkownika sa-
mochodu nie będzie również realizowało znamion 
czynu z art. 96 § 3 k.w.11

Oczywiste jest, że uprawnione organy zwrócą się 
do właściciela lub posiadacza pojazdu, gdy w związ-
ku z faktem poruszania się po drodze rzeczonym 
pojazdem dojdzie do naruszenia przepisów prawa, 
najpewniej wypełniającego jednocześnie znamio-
na czynu zagrożonego karą jako wykroczenie lub 
przestępstwo. Wówczas zachodzi bowiem koniecz-
ność identyfikacji osoby kierującej – w celu podjęcia 
kroków zmierzających do pociągnięcia jej do ewen-
tualnej odpowiedzialności za dane naruszenie. War-
to w tym miejscu zaznaczyć, iż dobrem prawnym, 
jakie art. 96 § 3 k.w. ma zabezpieczać, jest właśnie 
porządek ruchu drogowego i bezpieczeństwo w ko-
munikacji12. Szczegółowo przedstawił to TK w uza-
sadnieniu wyroku zapadłego w przywoływanej 

 10 R.A. Stefański, Wykroczenia…, dz. cyt., teza 4.1. Odmiennie, 

czyli że brak odpowiedzi nie może rodzić odpowiedzialności 

za niewskazanie osoby, gdyż znamię to wymaga pozytywne-

go działania, A. Skowron, Fotoradar – zawodne urządzenie, 

„Rzeczpospolita” 2005, nr 4, s. 23, oraz W. Kotowski, Kodeks 

wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009, s. 450.

 11 W. Jankowski (w:) T.H. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. 

Komentarz, Warszawa 2013, s. 481. Także R.A. Stefański, 

Wykroczenia…, dz. cyt., teza 4.5. 

 12 Zob. A. Michalska-Warias (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks 

wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2015, s. 366.
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sprawie P 27/03, wskazując za Marszałek Sejmu, iż 
„brak karnoprawnego zabezpieczenia art. 78 ust. 4 
p.r.d. prowadziłby do tego, że obowiązek wskazania, 
komu został powierzony pojazd do kierowania lub 
używania w oznaczonym czasie, byłby powszechnie 
ignorowany, stając się martwą literą prawa. W kon-
sekwencji ustalanie sprawców przestępstw i wy-
kroczeń drogowych w wielu przypadkach byłoby 
w ogóle niemożliwe, a efekt zapobiegawczy i wymu-
szający przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie 

w ruchu drogowym z użyciem radarów praktycz-
nie żaden. Brak art. 96 § 3 k.w. spowodowałby, że 
w sytuacji naruszenia przepisów p.r.d. utrwalone-
go za pomocą urządzenia rejestrującego właściciele 
lub posiadacze pojazdu notorycznie uchylaliby się 
od obowiązku wskazania, komu powierzyli pojazd 
do kierowania lub używania w oznaczonym cza-
sie. W konsekwencji system automatycznej kontroli 
prędkości pojazdów nie spełniłby zakładanego celu, 
tzn. wymuszania przestrzegania ograniczeń pręd-
kości i tym samym ograniczenia liczby wypadków 
drogowych oraz ich ofiar”13.

O ile jednak art. 96 § 3 k.w. sankcjonuje „obo-
wiązek denuncjacji” owej innej osoby, to spełnienie 

 13 Uzasadnienie wyroku TK z dnia 12 marca 2014 r. w spra-

wie P 27/13, pkt 3.2.4, cyt. wyżej, TK podkreślił, iż celem 

ustawy z dnia 29 października 2010 r., która wprowadziła 

do kodeksu wykroczeń przepis art. 96 § 3, było ogranicze-

nie liczby wypadków drogowych za pomocą efektywnego 

systemu automatycznej kontroli prędkości pojazdów. Prze-

pisy prawnokarne służyć mają przeto skuteczniej egzekucji 

przestrzegania prawa o ruchu drogowym przez kierujących 

pojazdami, pkt 3.2.3 uzasadnienia wyroku.

tego obowiązku wymaga od właściciela lub posia-
dacza pojazdu, aby najpierw wyjawił, czy sam tym 
pojazdem nie kierował. Wskazując osobę, której po-
wierzyło się pojazd do kierowania w oznaczonym 
czasie, oświadcza się w sposób dorozumiany, iż sa-
memu się go wówczas nie używało. Wynika stąd, 
iż treść obowiązku z art. 78 ust. 4 p.r.d. jest nieco 
szersza, niżby wskazywało na to brzmienie przepi-
su, dotyczy bowiem wskazania, kto w ogóle w da-
nym czasie kierował pojazdem. 

Sposób, w jaki organy postępowania starają się 
wymóc na właścicielu (posiadaczu) pojazdu reali-
zację rzeczonego obowiązku, oddaje przy tym jego 
naturę. W razie zarejestrowania faktu naruszenia 
przepisów drogowych, w sytuacji gdy zachodzą wąt-
pliwości co do osoby sprawcy wykroczenia (zwłasz-
cza z uwagi na niewyraźne zdjęcie z fotoradaru), do 
właściciela pojazdu kierowane jest pismo z alterna-
tywnym żądaniem. Wzywa się go po pierwsze do 
wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego za 
ujawnione wykroczenie lub odmowy jego przyjęcia, 
co skutkować będzie skierowaniem do sądu wnio-
sku o ukaranie. Po drugie, jeśli sam właściciel nie 
kierował pojazdem w oznaczonym czasie, wzywa 
się go – pod rygorem poniesienia kary określonej 
w art. 96 § 3 k.w. – do wskazania, komu powierzył 
pojazd do kierowania lub używania. Chodzi przy 
tym o podanie danych osobowych umożliwiających 
identyfikację osoby, a więc co najmniej jej imienia 
i nazwiska oraz dokładnego adresu. Gdy właściciel 
nie chce wskazać osoby, zgodnie z wezwaniem ma 
jednoczesną możliwość wyrażenia zgody na przyję-
cie lub też odmowy przyjęcia mandatu karnego za 
wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. 

Treść obowiązku z art. 78 ust. 4 p.r.d. jest nieco 
szersza, niżby wskazywało na to brzmienie 
przepisu, dotyczy bowiem wskazania, kto 
w ogóle w danym czasie kierował pojazdem.
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III.
Z uwagi na przedstawiony zakres penalizacji moż-

na uznać, iż zarzut niekonstytucyjności, jaki stawia 
się pod adresem art. 96 § 3 k.w., sprowadza się do 
tego, że „ustawodawca (…) dopuścił, by po ujawnie-
niu, przy użyciu rejestrującego urządzenia technicz-
nego, wykroczenia popełnionego przez niezidenty-
fikowaną osobę kierującą pojazdem właściwy organ 
mógł skierować do właściciela lub posiadacza sfo-
tografowanego pojazdu alternatywne żądanie przy-
znania się przez tego właściciela lub posiadacza, że 
to on kierował tym pojazdem, co naraża go na od-
powiedzialność za ujawnione wykroczenie drogo-
we, albo wskazania, pod rygorem poniesienia kary 
określonej w art. 96 § 3 k.w., komu powierzył za-
rejestrowany pojazd, co naraża wskazaną osobę na 
odpowiedzialność za ujawnione przez fotoradar wy-
kroczenie. Tym samym ustawodawca uniemożliwił 
właścicielowi oraz posiadaczowi pojazdu skorzysta-
nie z konstytucyjnie gwarantowanych domniemania 
niewinności i prawa do obrony”14.

Od innej strony przedstawił ten problem sędzia 
TK Wojciech Hermeliński, uzasadniając zdanie 
odrębne złożone do przywoływanego wyroku TK 
w sprawie K 3/13. Niespełnienie obowiązku wynika-
jącego z art. 78 ust. 4 p.r.d. powodować ma według 
niego swoistą zmianę kwalifikacji prawnej czynu, 
a mianowicie z art. 92a k.w. (odpowiednio inne-
go przepisu sankcjonującego naruszenie przepisów 
prawa o ruchu drogowym) na art. 96 § 3 k.w. Jak 
czytamy, „obwiniony, odmawiając wskazania osoby 
kierującej pojazdem, która sfotografowana została 
w momencie przekraczania dozwolonej prędkości, 
nie poniesie odpowiedzialności za przekroczenie 
prędkości, ale będzie odpowiadał za odmowę wska-
zania sprawcy wykroczenia”15. Zaznacza on zara-
zem, że przepis art. 96 § 3 k.w. ustanawia de facto 

 14 Tak pismo procesowe Prokuratora Generalnego z dnia 

12 czerwca 2014 r., modyfikujące wniosek do TK, http://

ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&syg

natura=K%203/13 (dostęp 10.11.2015), s. 35–36.

 15 Uzasadnienie zdania odrębnego sędziego TK W. Hermeliń-

skiego, http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dok

ument=12889&sprawa=11080 (dostęp 25.02.2016), akapit 

288 wyroku.

sankcję za zaniechanie udowodnienia własnej nie-
winności poprzez denuncjację innej osoby, będącej 
domniemanym sprawcą wykroczenia16. 

W rzeczy samej zarysowany powyżej „obowią-
zek denuncjacji” zdaje się przede wszystkim godzić 
w konstytucyjne prawo oskarżonego (obwinione-
go17) do obrony biernej, to znaczy – do milczenia, 
w tym do nieobwiniania się i niedostarczania dowo-
dów na swoją niekorzyść18. Stąd też brak po stronie 
oskarżonego (obwinionego) obowiązku dowodzenia 
swej niewinności. Gwarancje prawa do obrony wy-
nikać mają z zasady nemo se ipsum accusare tene‑
tur, która jakkolwiek wprost nie została wysłowiona 
w przepisach konstytucyjnych, to zwykło się ją wy-
prowadzać właśnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP19. 
Jej istota polega bowiem na tym, iż decyzja co do 
czynnego uczestnictwa w procesie, do prowadzenia 
aktywnej obrony, winna być pozostawiona samemu 
oskarżonemu (obwinionemu)20. Jednocześnie wska-

 16 Tamże.

 17 Zgodnie z orzecznictwem TK konstytucyjne prawo do obro-

ny jest standardem demokratycznego państwa prawnego, 

w związku z czym odnosi się nie tylko do postępowania 

karnego sensu strico, ale do wszystkich postępowań o cha-

rakterze represyjnym, w tym postępowania w sprawach 

o wykroczenia. Zob. przykładowo wyroki TK: z dnia 4 lipca 

2002 r., P 12/01, OTK ZU 2002, nr 4A, poz. 50, z dnia 3 li-

stopada 2004 r., K 18/03, OTK ZU 2004, nr 10A, poz. 103 czy 

z dnia 6 grudnia 2004 r., SK 29/04, OTK ZU 2004, nr 11A, 

poz. 114.

 18 Zob. art. 74 § 1 k.p.k. oraz art. 175 § 1 k.p.k., które konkre-

tyzują uprawnienie gwarantowane art. 42 ust. 2 konstytu-

cji na gruncie ustawy karnoprocesowej, a które na mocy 

art. 20 § 3 k.p.w. stosuje się odpowiednio w postępowaniu 

wykroczeniowym.

 19 Zob. B. Nita, Konstytucyjne zakorzenienie zasady nemo tene‑

tur se ipsum accusare (w:) J. Skorupka (red.), Rzetelny proces 

karny. Księga jubileuszowa profesor Zofii Świdy, Warszawa 

2009, s. 220–234. Także postanowienie TK z dnia 21 grudnia 

2007 r., Ts 62/07, OTK-B 2008, nr 2, poz. 69. Notabene art. 14 

ust. 3 lit. g Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. nr 38, 

poz. 167) wprost ustanawia prawo do „nieprzymuszania do 

zeznawania przeciwko sobie lub do przyznania się do winy”.

 20 Zob. Z. Sobolewski, Samooskarżenie w świetle prawa karne‑

go (nemo se ipsum accusare tenetur), Warszawa 1982, s. 73, 
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„Obowiązek denuncjacji” zdaje się przede 
wszystkim godzić w konstytucyjne prawo 
oskarżonego (obwinionego) do obrony 
biernej, to znaczy – do milczenia, w tym 
do nieobwiniania się i niedostarczania 
dowodów na swoją niekorzyść.

zuje się, że przyjęcie przez niego pozycji biernej nie 
może stanowić okoliczności obciążającej21. 

Zdaniem TK kwestionowany przepis wcale nie 
ogranicza konstytucyjnych reguł gwarancyjnych. 
W uzasadnieniu wyroku w sprawie K 3/13 explicite 
zostało stwierdzone, iż właściciel lub posiadacz po-
jazdu nie będzie ponosił odpowiedzialności za wy-

kroczenie z art. 96 § 3 k.w. w sytuacji, gdy uchyle-
nie się od obowiązku wskazania, komu powierzył 
pojazd, będzie stanowiło realizację prawa do obro-
ny, a to na podstawie art. 74 § 1 k.p.k. w związku 
z art. 20 § 3 k.p.w.22 Powołano się w tym kontekście 
na stanowisko Ryszarda A. Stefańskiego, wedle któ-
rego odpowiedzialność sprawcy wykroczenia drogo-
wego za odrębne wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. jest 
w tym przypadku wyłączona na zasadzie kontraty-
pu działania w ramach uprawnień, jako że odmowa 

czy B. Nita, Konstytucyjne zakorzenienie…, dz. cyt., s. 220. 

Por. także wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

(ETPC) z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie Funke v. France, 

skarga nr 10828/84, Lex nr 80675, gdzie wskazano, iż zakaz 

samooskarżania służyć ma uszanowaniu woli oskarżonego 

w zakresie korzystania z prawa do milczenia. Prawo do mil-

czenia uznane zostało za gwarancję rzetelności postępowania.

 21 Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 mar-

ca 2009 r., II AKa 50/09, KZS 2009, nr 12, poz. 76 czy po-

stanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2008 r., 

III KK 363/07, OSNKW 2008, nr 4, poz. 28.

 22 Wyrok TK z dnia 30 września 2015 r. w sprawie K 3/13, cyt. 

wyżej, uzasadnienie, pkt 4.8. 

wskazania siebie jako sprawcy następuje w ramach 
realizacji prawa do obrony23.

Powyższe twierdzenie TK spotkało się jednak 
z interpretacją idącą w innych zgoła kierunku. Zda-
niem mianowicie Andrzeja Skowrona, komentujące-
go wydane rozstrzygnięcie, właściciel lub posiadacz 
pojazdu, do którego organ procesowy zwrócił się 

o wskazanie osoby kierującej w chwili wykroczenia 
(zwłaszcza tego stypizowanego w art. 92a k.w., a któ-
rego fakt popełnienia został zarejestrowany przez 
fotoradar), nie może uchylić się od tego obowiązku, 
nawet jeżeli to on sam pojazdem tym kierował. Na 
uzasadnienie tego stanowiska wskazuje autor oko-
liczność, iż prawo do obrony przysługuje oskarżo-
nemu (obwinionemu) dopiero od momentu, gdy or-
gan procesowy nabierze uzasadnionych podejrzeń, 
że sprawcą danego wykroczenia może być określona 
osoba, co na etapie wezwania do wskazania osoby, 
której powierzyło się pojazd, nie ma jeszcze miejsca. 
Jak czytamy, „w sytuacji gdy [organ procesowy – 
przyp. wł.] takich podejrzeń nie posiada, a jedynie 
przypuszcza (wszak samochodem kieruje zwykle jego 
właściciel), nie można mówić jeszcze o stadium po-
stępowania, które predestynuje właściciela (posiada-
cza) pojazdu – ale nie tylko – do skorzystania z prawa 
do odmowy odpowiedzi na zadawane mu pytania”24. 

 23 R.A. Stefański, Wykroczenia…, dz. cyt., teza 7.8.

 24 A. Skowron, Glosa do wyroku TK z dnia 12 marca 2014 r., 

P 27/13, LEX/el. 2014, czy A. Skowron, Kodeks postępowania 
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Autor powołał się w tym kontekście na stanowisko 
TK wyrażone na kanwie sprawy K 37/1125, w myśl 
którego zawarte w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP sfor-
mułowanie „we wszystkich stadiach postępowania” 
odnosi się (również) do stadium, w którym występuje 
uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba mogła 
się dopuścić przestępstwa (wykroczenia), co znajdu-
je wyraz w podjęciu czynności mających na celu jej 
ściganie26. 

IV.
Analizując powyższą kwestię, mieć należy na 

uwadze, iż wezwanie kierowane do właściciela 
lub posiadacza pojazdu nie sprowadza się wyłącz-
nie do wskazania osoby, której powierzono pojazd, 
ale – o czym była już mowa – do wskazania, kto 
w oznaczonym czasie kierował pojazdem w ogóle. 
Tylko wówczas można sensownie mówić o obowiąz-
ku z art. 78 ust. 4 p.r.d., gdy uprzednio się wyklu-
czy, że kierowcą pojazdu był sam jego właściciel 
lub posiadacz. Wezwanie przeto do wyjawienia, 
kto w danym momencie kierował pojazdem, jest 

w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2010, 

s. 34–35. Por. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w spra‑

wach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2012, s. 24, gdzie 

podaje się, że prawo do obrony wiąże się stricte ze statusem 

obwinionego, w związku z czym przed skierowaniem do 

sądu wniosku o ukaranie, na etapie postępowania wyjaś-

niającego, ono nie przysługuje. Osobie, co do której istnie-

je uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej 

rzeczonego wniosku, przysługuje przy tym prawo odmowy 

zeznań na podstawie art. 54 § 6 k.p.w. Dodać w tym miej-

scu należy, że pogląd ten został wyrażony przed wydaniem 

przez TK orzeczenia w sprawie K 19/11, gdzie stwierdzono 

niekonstytucyjność art. 4 k.w. w zakresie, w jakim pomija 

prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzy-

stania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających. Zob. 

wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. (Dz.U. nr 786).

 25 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 11 grudnia 2012 r., 

K 37/11, OTK ZU 2012, nr 11A, poz. 133.

 26 Por. także orzeczenia Sądu Najwyższego: wyrok SN z dnia 

9 lutego 2004 r., V KK 194/03, OSNKW 2004, nr 4, poz. 42, 

uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 4/07, OSNKW 

2007, nr 6, poz. 45 oraz uchwała SN z dnia 20 września 

2007 r., I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 71.

w tym przypadku immanentnie związane z treścią 
przedmiotowego przepisu. Przyjmując tymczasem, 
iż sprawcą zarejestrowanego wykroczenia był właś-
nie ów właściciel lub posiadacz, musimy zauważyć, 
że wezwanie do złożenia oświadczeń w przedmio-
cie osoby kierującego zmusza w zasadzie adresa-
ta tego wezwania do przyjęcia aktywnej postawy 
i złożenia „wyjaśnień”. Ma on albo dostarczyć do-
wód na swoją niekorzyść poprzez przyznanie się do 
sprawstwa – w drodze przyjęcia lub odmowy przyję-
cia mandatu karnego za zarejestrowane wykrocze-
nia27 – albo oddalić od siebie podejrzenie poprzez 
fałszywe wskazanie innej osoby, która mogła pro-
wadzić jego pojazd. 

Jeśli momentem „aktualizacji” prawa do obrony 
ma być podjęcie przez organy procesowe czynności 
ukierunkowanych na ściganie sprawcy, to powyższy 
przypadek uznać należy za relewantny. Na prawo 
do obrony winno się bowiem patrzeć z perspektywy 
sprawcy i tego, czy okoliczności faktyczne zmuszają 
go do podjęcia działań neutralizujących zagrożenie 
jego interesów, nie zaś z punktu widzenia organów 
ścigania i zebranego przez nie materiału dowodo-
wego28. Skoro do właściciela lub posiadacza pojazdu 
kieruje się pismo, w którym wzywa się go do przyję-

 27 Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy fakt popełnienia wy-

kroczenia został stwierdzony za pomocą urządzenia reje-

strującego, z uzyskanym w ten sposób dowodem na naru-

szenie przepisów drogowych ciężko polemizować. Skoro zaś 

„brakującym elementem” do nałożenia mandatu karnego, 

odpowiednio wszczęcia postępowania przed sądem, jest 

tożsamość sprawcy, właściciel pojazdu jest zmuszany do 

dostarczenia oskarżeniu kluczowego dla sprawy dowodu, 

co mocno ogranicza szanse jakiejkolwiek skutecznej obrony. 

Por. zdanie odrębne, jakie wyrazili sędziowie P. Lorenzen, 

E. Levits i K. Hajiyev do wyroku ETPC z dnia 8 kwietnia 

2004 r. w sprawie Weh v. Austria, SIP Lex nr 125873, gdzie 

analizowano status osoby zobowiązanej do ujawnienia danych 

identyfikacyjnych osoby prowadzącej pojazd utrwalony na 

zdjęciu, gdy przekroczono nim dopuszczalną prędkość.

 28 Por. W. Jasiński, Prawo do nieobciążania się w procesie karnym 

w świetle standardów strasburskich, „Prokuratura i Prawo” 

2015, nr 7–8, s. 16, gdzie czytamy: „orzecznictwo Trybuna-

łu strasburskiego jasno dowodzi, że o istnieniu oskarżenia 

w sprawie karnej nie decyduje nabycie statusu oskarżo-

nego zgodnie z przepisami prawa krajowego (np. poprzez 
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Na prawo do obrony winno się patrzeć 
z perspektywy sprawcy i tego, czy okoliczności 
faktyczne zmuszają go do podjęcia działań 
neutralizujących zagrożenie jego interesów, 
nie zaś z punktu widzenia organów ścigania 
i zebranego przez nie materiału dowodowego. 

cia lub odmowy przyjęcia mandatu karnego, a które 
oparte jest na uzasadnionym w świetle zasad do-
świadczenia życiowego przypuszczeniu, że on sam 
kierował pojazdem w chwili, gdy doszło do wykro-
czenia, to niewątpliwie rodzi to konieczność ochro-
ny jego interesów. Przedstawioną przez A. Skowro-
na interpretację stanowiska TK z tego powodu uznać 
trzeba za nieprawidłową, iż moment „powzięcia 

uzasadnionych podejrzeń” co do sprawstwa danej 
osoby wcale nie jest tożsamy z ferowanym przez TK 
„uzasadnionym przypuszczeniem”, które warunkuje 
podjęcie czynności procesowych ukierunkowanych 
na jej ściganie29. Wskazany przez autora moment – 
nieznajdujący odzwierciedlenia w żadnej czynności 
procesowej – nie tylko nie jest obiektywnie rozpo-

przedstawienie zarzutów), ale kontekst sytuacji, w której 

dana osoba jest zmuszana do dostarczenia inkryminują-

cych dowodów”.

 29 Notabene Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 września 

2007 r. wydanej na kanwie sprawy KZP 26/07, OSNKW 2007, 

nr 10, poz. 71, opowiada się za jeszcze szerszym rozumieniem 

prawa do obrony, wskazując mianowicie, iż chroni ono „każ-

dego uczestnika postępowania karnego, który zobowiązany 

jest do składania oświadczeń procesowych, który w razie 

ujawnienia przestępstwa mógłby być narażony na odpowie-

dzialność karną. Chroni zatem potencjalnego podejrzanego 

jeszcze przed postawieniem mu jakiegokolwiek zarzutu, od 

momentu popełnienia czynu”. Do stanowiska tego nawiązał 

TK w postanowieniu z dnia 21 grudnia 2007 r., Ts 62/07, 

cyt. wyżej.

znawalny, ale zależy ponadto jedynie od osobistych 
właściwości funkcjonariusza reprezentującego or-
gan ścigania. Uzależnienie powstania kluczowego 
dla oskarżonego (obwinionego) uprawnienia od tak 
nieostrego, subiektywnego w zasadzie kryterium, 
jest nie do przyjęcia. W konsekwencji właścicielowi 
lub posiadaczowi pojazdu nie sposób w tym przy-
padku odmówić prawa do obrony, a wraz z nim – 

prawa do milczenia i do niedostarczania dowodów 
na swoją niekorzyść. Odnieść to należy także do 
braku obowiązku dowodzenia swej niewinności 
poprzez „denuncjowanie” innych osób. 

Zgodzić się zatem należy z TK, iż w sytuacji, gdy 
brak wskazania osoby, której powierzono pojazd 
do kierowania lub używania, wiązał się z realiza-
cją przysługującego właścicielowi lub posiadaczo-
wi pojazdu prawa do obrony, nie będzie można go 
pociągnąć do odpowiedzialności za wykroczenie 
z art. 96 § 3 k.w. Wynika to mianowicie stąd, iż 
nieuczynienie zadość owemu obowiązkowi nie ma 
charakteru bezprawnego. Mimo istnienia przepi-
su zabraniającego pod groźbą kary określonego 
zachowania – w tym wypadku odmowy wskaza-
nia osoby kierującego – do podjęcia tegoż zacho-
wania uprawnia właściciela (posiadacza) pojazdu 
inny przepis prawa, a mianowicie art. 74 § 1 k.p.k., 
stosowany w postępowaniu wykroczeniowym na 
podstawie art. 20 § 3 k.p.w. Za R.A. Stefańskim 
powtórzyć przeto należy, iż sprawca działa w tym 
przypadku w ramach kontratypu przysługujących 
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mu uprawnień, co zgodnie z powszechnie przyj-
mowanym stanowiskiem „wtórnie” legalizuje jego 
zachowanie30.

V.
Z powyższej perspektywy przepis art. 96 § 3 k.w. 

rzeczywiście nie stałby w sprzeczności z konstytu-
cyjnym prawem do obrony. Obwiniony ma tu bo-
wiem możliwość uchylenia się od sankcjonowanego 
obowiązku na podstawie art. 74 § 1 k.p.k. w związ-
ku z art. 20 § 3 k.p.w., konkretyzujących upraw-
nienie z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w przepisach 
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia. Zaznaczyć przy tym należy, że uchylenie 
się od odpowiedzi na wystosowane wezwanie po-
ciągnie za sobą najpewniej wniosek o ukaranie za 
przedmiotowe wykroczenie, niemniej postępowanie 
przed sądem, uwzględniające przyczynę uchylenia, 
będzie się musiało zakończyć wyrokiem uniewin-
niającym. Jako że korzystanie z prawa do obro-
ny nie może pociągać za sobą negatywnych kon-
sekwencji dla obwinionego, powołanie się na nie 
w sprawie o czyn z art. 96 § 3 k.w. nie może rów-
nież stanowić żadnego dowodu sprawstwa w spra-
wie o wykroczenie, w związku z którym skierowane 
zostało wezwanie do wskazania osoby kierującej 
pojazdem. 

Zastrzec w tym miejscu należy, że spore wątpli-
wości budzi jednak praktyka egzekwowania przed-
miotowego obowiązku przez organy ścigania, która 
rzeczywiście utrudnia realizację konstytucyjnych 
uprawnień. W sytuacji bowiem, gdy osobie wezwa-
nej do wskazania, kto w danym czasie kierował po-
jazdem, przy użyciu którego doszło do popełnienia 
czynu zabronionego, przysługuje prawo do obrony, 
to winna być ona o nim poinformowana. Co istot-
ne, w literaturze spotkać można głosy, iż ten, kto 
składa wyjaśnienia w błędnym przeświadczeniu, iż 
jest do tego zobowiązany, nie działa w warunkach 

 30 Zob. T.H. Grzegorczyk (w:) T.H. Grzegorczyk (red.), Kodeks…, 

dz. cyt., s. 29–30, gdzie zwraca się uwagę na istnienie tzw. 

kontratypów pozaustawowych, w tym dopuszczalnej przez 

prawo cywilne samopomocy, zwyczaju czy działania w ramach 

dozwolonego ryzyka lub – właśnie – w ramach uprawnień 

wynikających z innych przepisów prawa.

swobody wypowiedzi31. W przypadku przedmioto-
wego wezwania powstanie w świadomości „wzy-
wanego” takiego błędnego przeświadczenia jest 
wysoce prawdopodobne – zwłaszcza gdy się zważy 
na realne widmo sankcji z art. 96 § 3 k.w. (wszak 
właściciel lub posiadacz pojazdu nie tylko jest in-
formowany o zagrożeniu karą, ale proponuje mu 
się od razu przyjęcie stosownego mandatu karne-
go). Tymczasem nieskorzystanie przez oskarżone-
go – obwinionego lub osobę, w stosunku do której 
organy ścigania podjęły czynności ukierunkowane 
na pociągnięcie jej do odpowiedzialności – z pra-
wa do odmowy składania wyjaśnień z tego właś-
nie powodu, iż organy procesowe nie poinformo-
wały go o przysługującym uprawnieniu, prowadzić 
może do dyskwalifikacji takiego dowodu w oparciu 
o art. 171 § 6 k.p.k. w związku z art. 39 § 2 in fine 
k.p.w.32

W miejscu tym zwrócić należy jeszcze uwagę na 
jedną ciekawą kwestię. Prawo do obrony jest upraw-
nieniem stricte procesowym, przysługuje ono nie 
tylko sprawcy w rozumieniu prawa materialnego, 
ale każdej osobie, przeciwko której toczy się postę-
powanie w sprawie o wykroczenie, a to wobec której 
podejmowane są czynności ukierunkowane na po-
ciągniecie jej do odpowiedzialności – nawet, gdy nie 
jest ona rzeczywistym sprawcą danego wykrocze-
nia. Możliwość powołania się na nie winna zatem 
przysługiwać każdemu, do kogo organ procesowy 
wystosował przedmiotowe wezwanie. W analizo-
wanym przypadku mamy bowiem do czynienia 
z czynnościami mającymi na celu pociągnięcie da-
nej osoby do odpowiedzialności za zarejestrowane 
przez fotoradar wykroczenie, opierającymi się na 
uzasadnionym przypuszczeniu, iż osobą kierującą 
danym pojazdem był sam jego właściciel lub posia-
dacz. Zwłaszcza wezwanie do przyjęcia mandatu 
karnego – „zagrożone” skierowaniem do sądu wnio-
sku o ukaranie w razie odmowy – rodzić może ko-
nieczność podjęcia obrony, ponieważ jego adresat 

 31 D. Tarnowska, Uprawnienia oskarżonego w świetle prawa do 

obrony, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 7–8, s. 138.

 32 Zob. M. Jeż-Ludwichowska, Wyjaśnienia oskarżonego a prawo 

do informacji, „Palestra” 2003, nr 3–4, s. 50; D. Tarnowska, 

Uprawnienia…, dz. cyt., s. 138.
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Prawo do obrony jest uprawnieniem stricte 
procesowym, przysługuje ono nie tylko 
sprawcy w rozumieniu prawa materialnego, 
ale każdej osobie, przeciwko której toczy 
się postępowanie w sprawie o wykroczenie, 
a to wobec której podejmowane są czynności 
ukierunkowane na pociągniecie jej do 
odpowiedzialności – nawet, gdy nie jest ona 
rzeczywistym sprawcą danego wykroczenia.

nie wie w zasadzie, jakim materiałem dowodowym 
będą dysponować organy procesowe. 

Z drugiej strony, jeśli organy ścigania nie dyspo-
nują innym dowodem niż niewyraźne zdjęcie z fo-
toradaru, to wykazanie, iż właściciel lub posiadacz 
pojazdu bezzasadnie uchylił się od odpowiedzi na 
wezwanie, będzie w zasadzie niemożliwe. Przypa-
dek, w którym do uchylenia doszło w rzeczywisto-
ści nie z uwagi na realizację własnego prawa do 
obrony, ale celem ochrony osoby najbliższej, tak-

że będzie niełatwy do zweryfikowania. Z tej zaś 
perspektywy obowiązek sankcjonowany przepisem 
art. 96 § 3 k.w. jawi się jako swoiste „zobowiązanie 
naturalne” – jeśli adresat wezwania będzie chciał 
przyjąć mandat bądź wskazać osobę, której powie-
rzył pojazd do kierowania lub używania, to ma 
oczywiście taką możliwość. Korzystanie z prawa 
do obrony nie jest wszak obowiązkiem. Jeśli jed-
nak skorzysta on z gwarancji wynikającej z art. 42 
ust. 2 Konstytucji RP, znajdującej swój wyraz 
w art. 74 § 1 k.p.k. w związku z art. 20 § 3 k.p.w., 
to nie będzie mógł być pociągnięty do odpowie-
dzialności za niewskazanie osoby kierującego zgod-
nie z wezwaniem. 

Już tylko na marginesie można dodać, iż w myśl 
art. 101 § 1 zdanie pierwsze k.w. prawomocny 
mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, 
gdy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem 
zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, 
która popełniła ów czyn przed ukończeniem 17 
roku życia, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca 
nie popełnia wykroczenia z przyczyn wskazanych 
w art. 15–17 k.w., to jest w okolicznościach wy-
łączających bezprawność czynu lub winę spraw-

cy. Jeśli właściciel lub posiadacz pojazdu odmówił 
wskazania osoby, której powierzył pojazd do uży-
wania lub kierowania, a uczynił to w ramach przy-
sługującego mu prawa do obrony, to o popełnieniu 
wykroczenia nie może być mowy – z uwagi na kon-
tratyp działania w ramach uprawnień. Wydaje się, 
że i w tym przypadku, tzw. kontratypu pozausta-
wowego, z uwagi na charakter tychże instytucji 
i konsekwencje ich zastosowania, w szczególności 
wyłączenie odpowiedzialności za dane wykrocze-
nie, winno się stosować art. 101 § 1 k.w. per ana‑
logiam – na korzyść obwinionego. Rozważania te 
wykraczają już jednak poza zakreśloną materię ni-
niejszego opracowania.
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